
R O M Â N I A                        PROIECT,                                   

JUDEŢUL GORJ                Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                         CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU                     

 

HOTĂRÂRE 
privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţie 

,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limita jud. Mehedinți” 

 

Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, Investiții, Infrastructură Drumuri Publice și 

Transport Public Județean și Direcției juridică, dezvoltarea capacități administrative și achiziții 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

-  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală; 

-  Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe; 

-  Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională; 

- Devizul general inițial al obiectivului de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-

Turceni-Ionești-limita jud. Mehedinți”; 

- Prevederile art. 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

-  Prevederile art. 173, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Prevederile art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ. 

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art.1 Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare DJ 

674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limita jud. Mehedinți”, conform anexei  care face parte  

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2 Prezenta hotărâre, însoțită de acordul contractual de achiziție publică privind proiectarea, 

asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului, execuția și finalizarea obiectivului de investiție 

,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limita jud. Mehedinți” și procesul 

verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 13380/09.08.2022, vor fi comunicate Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în temeiul clauzelor convenite prin contractul de 

finanțare nr. 1969/07.03.2018. 

 

Art.3 Direcţia Tehnică, Investiții, Infrastructură Drumuri Publice și Transport Public Județean și 

Direcţia Juridică, Dezvoltarea Capacității Administrative și Achiziții Publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E,  

    COSMIN-MIHAI POPESCU       

 

                    Contrasemnează:  

                 SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                     CRISTINA - ELENA RĂDULEA - ZAMFIRESCU 

 

Nr.____________ 

Adoptată în şedinţa din ________ 2022 

cu un număr de ______ voturi din  

totalul numărului de consilieri. 



R O M Â N I A                   ANEXA  

JUDEȚUL GORJ                                                 la Proiectul de  Hotărâre nr.____din ____2022 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

Nr. 

Crt. 

DENUMIREA CAPITOLELOR SI 

SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI 

Valoare                                                      

(fara TVA) 
TVA 

Valoare                                                      

(inclusiv TVA) 

LEI LEI LEI 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului  0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi 

aducerea la starea iniţială 
102.065,65 19.392,47 121.458,12 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 

utilităţilor 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 1 102.065,65 19.392,47 121.458,12 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 

2.1 

Construirea de reţele exterioare pentru 

conectarea la utilităţi (energie 

electrică, racord apa, drumuri de 

acces) 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00 

  

3.1.1. Studii de teren (studiu 

topografic+studiu geotehnic) 
0,00 0,00 0,00 

3.1.2. Raport privind impactul asupra 

mediului 
0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Alte studii specifice (studiu de 

trafic+studiu hidrologic) 
0,00 0,00 0,00 

3.2 

Documentaţii-suport şi cheltuieli 

pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii 

0,00 0,00 0,00 

3.3 Expertiză tehnică 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi 

auditul energetic al clădirilor 
0,00 0,00 0,00 

3.5 Proiectare 32.100,00 7.704,00 39.804,00 

  

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. Studiu de 

fezabilitate/documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii şi deviz 

general 

12.100,00 2.904,00 15.004,00 

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare 

în vederea obţinerii avizelor 
0,00 0,00 0,00 



3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 

proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie 

0,00 0,00 0,00 

3.5.6. PT+DDE, PAC 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanţă. 0,00 0,00 0,00 

  

3.7.1. Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investiţii 
0,00 0,00 0,00 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenţă tehnică. 2.000,00 380,00 2.380,00 

  

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea 

proiectantului 
2.000,00 380,00 2.380,00 

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a 

lucrărilor 
2.000,00 380,00 2.380,00 

3.8.1.2. pentru participarea 

proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de 

execuţie, avizat de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii 

0,00 0,00 0,00 

3.8.2. Dirigenţie de şantier 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 3 40.100,00 9.524,00 49.624,00 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 94.223.506,45 17.902.466,23 112.125.972,68 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 
0,00 0,00 0,00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj 
0,00 0,00 0,00 

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 94.223.506,45 17.902.466,23 112.125.972,68 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00 

  

5.1.1. Lucrări de construcţii şi 

instalaţii aferente organizării de şantier 
0,00 0,00 0,00 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 

şantierului 
0,00 0,00 0,00 

5.2 
Comisioane, cote, taxe, costul 

creditului 
590.328,18 0,00 590.238,18 

  
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile 

aferente creditului băncii finanţatoare 
0,00 0,00 0,00 



5.2.2. Cota aferentă ISC pentru 

controlul calităţii lucrărilor de 

construcţii 

471.413,38 0,00 471.413,38 

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru 

controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de construcţii 

94.282,68 0,00 94.282,68 

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC 
0,00 0,00 0,00 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 

conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare 

24.542,12 0,00 24.542,12 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00 

5.4 
Cheltuieli pentru informare şi 

publicitate 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 5 590.328,18 0,00 590.238,18 

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2. Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 94.956.000,28 17.931.382,70 112.887.292,98 

din care C+M 94.325.572,10 17.921.858,70 112.247.430,80 

 

 

Proiectant,                                                                                          Beneficiar  

S.C. PROREDRUM S.R.L.      U.A.T. – Județul Gorj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         P R E Ș E D I N T E, 

     COSMIN-MIHAI POPESCU                               Contrasemnează:  

                SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                        CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
 

 

 



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de 

investiţie ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limita jud. Mehedinți”  

 
 

Având în vedere: 

-  contractul de finanțare nr. 1969/07.03.2017 pentru Programul Național de 

Dezvoltare Locală privind alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Reabilitare DJ 674, 

Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limita jud. Mehedinți”; 

 

- acordul contractual nr. 2229 din 18.02.2019 privind execuția și finalizarea lucrărilor 

la obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limita jud. 

Mehedinți”; 

 

-  devizul general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică de 

privind proiectarea, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului, execuția și finalizarea 

obiectivului de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limita jud. 

Mehedinți”, prin încheierea acordului contractual nr. 2229 din 18.02.2019; 

 

-  devizul general actualizat după încheierea actelor adiționale la acordul contractual 

nr. 2229 din 18.02.2019 și terminarea execuției lucrărilor la obiectivului de investiție ,,Reabilitare 

DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limita jud. Mehedinți”; 

 

-  procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 13380/09.08.2022, 

 

În temeiul prevederile art. 12, alin (4) – (5) din Normele metodologice aprobate  prin 

Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: 

  ,,…(4) După încheierea contractelor de achiziţie, precum şi a actelor adiţionale la 

acestea dacă este cazul, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, îl aprobă prin 

hotărâre de consiliu local/judeţean şi îl transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, însoţit de contractele de achiziţii publice şi actele adiţionale, după caz.   

   (5)   Valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie, prevăzută la alin. (4), se aprobă 

prin hotărâre de consiliu local/judeţean şi, după emiterea autorizaţiei de construire, acestea se 

transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de 30 de zile 

calendaristice, în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice şi a contractului de finanţare….”, s-a elaborat prezentul 

proiect de hotărâre, în urma actualizării de către proiectantul lucrării a devizului general prin 

luarea în considerare a actelor adiționale încheiate la acordul contractual nr. 2229 din 18.02.2019 

și a valorii rezultate din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.13380/09.08.2022.  

 

La elaborarea proiectului de hotărâre s-a avut în vedere înclusiv dispozițiile de ordin 

general privind actualizarea devizelor generale ale obiectivelor de investiție, reglementate de 

Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice,  respectiv art. 10 alin. 4, potrivit căreia: ,,Devizul general întocmit la faza de 

proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza 



documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se 

actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în 

mod obligatoriu în următoarele situaţii:    

   …c) după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare 

a obiectivului de investiţii…”. 

 

Astfel, în conformitate cu devizul general actualizat după încheierea actelor adiționale la 

acordul contractual nr. 2229 din 18.02.2019  și terminarea execuției lucrărilor la obiectivul de 

investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limita jud. Mehedinți”, valoarea 

totală a investiției, inclusiv T.V.A. devine 112.887,293 mii lei, din care C+M inclusiv T.V.A. este 

de 112.247,43 mii  lei, celelalte elemente tehnico-economice rămânând neschimbate. 

 

 Față de cele prezentate, apreciez legal și oportun Proiectul de hotărâre privind actualizarea 

devizului general pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-

Ionești-limita jud. Mehedinți”. 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT 

P R E Ş E D I N T E, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           
CONSILIUL JUDEŢEAN  

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII 

ADMINISTRATIVE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

DIRECŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ, 

DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI RELAȚII EXTERNE 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de 

investiţie ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți” 
 

 

 

În temeiul, prevederile art. 12, alin (4) – (5) din Normele metodologice aprobate  prin 

Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: 

  ,,…(4) După încheierea contractelor de achiziţie, precum şi a actelor adiţionale la 

acestea dacă este cazul, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, îl aprobă prin 

hotărâre de consiliu local/judeţean şi îl transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, însoţit de contractele de achiziţii publice şi actele adiţionale, după caz.  .   

   (5)   Valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie, prevăzută la alin. (4), se aprobă 

prin hotărâre de consiliu local/judeţean şi, după emiterea autorizaţiei de construire, acestea se 

transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de 30 de zile 

calendaristice, în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice şi a contractului de finanţare….”, s-a elaborat prezentul 

proiect de hotărâre, în urma actualizării de către proiectantul lucrării a devizului general prin 

luarea în considerare a actelor adiționale încheiate la acordul contractual nr. 2229 din 18.02.2019 

și a valorii rezultate din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.13380/09.08.2022. 

 La elaborarea proiectului de hotărâre s-a avut în vedere inclusiv dispozițiile de ordin 

general privind actualizarea devizelor generale ale obiectivelor de investiție, reglementate de 

Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice,  respectiv art. 10 alin. 4, potrivit căreia: ,,Devizul general întocmit la faza de 

proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza 

documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se 

actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în 

mod obligatoriu în următoarele situaţii:    

   …c) după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a 

obiectivului de investiţii…”. 

 

Având în vedere: 

- Contractul de finanțare nr. 1969/07.03.2018 pentru Programul Național de dezvoltare Locală 

privind alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-

Turceni-Ionești-limita jud. Mehedinți”; 

- Acordul contractual nr. 2229 din 18.02.2019 privind execuția și finalizarea obiectivului de 

investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limita jud. Mehedinți”,  

- Act adițional nr. 89666/10.06.2021; 



- Act adițional nr. 15937/07.10.2021; 

- Act adițional nr. 20184/10.12.2021; 

- Act adițional nr. 6823/20.04.2022; 

- Act adițional nr. 11161/05.07.2022.         

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 13380/09.08.2022, 

 

și în conformitate cu devizul general actualizat după încheierea actelor adiționale la 

acordul contractual nr. 2229 din 18.02.2019  și terminarea execuției lucrărilor la obiectivul de 

investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limita jud. Mehedinți”, valoarea 

totală a investiției, inclusiv T.V.A. devine 112.887,293 mii lei, din care C+M inclusiv T.V.A. este 

de 112.247,43 mii  lei, celelalte elemente tehnico-economice rămânând neschimbate., 

 

pentru finanțarea obiectivului de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-

Turceni-Ionești-limita jud. Mehedinți”, din fonduri de la bugetul de stat prin Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administraței Publice, se propune actualizarea devizului general după 

finalizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări, conform anexei. 

 

Valoarea totală a lucrărilor, precum şi celelalte cheltuieli necesare pentru realizarea 

obiectivului de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limita jud. 

Mehedinți”, se regăsesc în devizul general actualizat, parte componentă a documentației tehnico-

economice. 

 

Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de 

hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare DJ 

674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limita jud. Mehedinți”, poate fi supus spre adoptare 

Consiliului Judeţean Gorj. 

 

 

Direcţia tehnică, investiții,     Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

infrastructură drumuri publice     administrative și achiziții publice 

și transport public județean 

 

 

Director executiv,      Director executiv,         

Cimpoieru Cornel Lucian     Costel Marcău 

 

 

 

Întocmit, 

Șef serviciu 

Ungureanu Ion Marian 

 

 

Ungureanu Gabriel 


